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Siedem europejskich szkół w jednym
salezjańskim liceum

Uczniowie Prywatnego Liceum Salezjańskiego z Wrocławia wspólnie z uczniami z siedmiu
szkół z Turcji, Bułgarii, Węgier, Włoch, Litwy i Chorwacji będą badać i opisywać parki
narodowe w tych krajach. Przed nimi ciężka praca, ale i atrakcyjne wyjazdy.

Licealiści - w ramach unijnego projgramu Comenius - będą zbierać informacje o parkach

narodowych podczas wizyt w krajach partnerskich. Zdobytą wiedzę mają potem rozpowszechniać w

swoim mieście: na stronie internetowej projektu, plakatach, ulotkach, w albumach ze zdjęciami.

Projekt potrwa dwa lata. Jego celem jest porównanie flory i fauny parku narodowego z Polski, Turcji,

Bułgarii, Węgier, Włoch, Litwy i dwóch parków z Chorwacji przez uczniów z każdej szkoły, a przy

okazji - promocja regionu, turystki górskiej i budzenie świadomości ekologicznej uczniów.

W czwartek grupa 50 przedstawicieli z siedmiu europejskich szkół spotka się w Prywatnym Liceum

Salezjańskim we Wrocławiu i omówi plan działania. - Jesteśmy jedyną szkołą we Wrocławiu

organizującą tego typu spotkanie z tak bogatym programem i ilością gości z siedmiu krajów Europy.

Odwiedzi nas 25 uczniów i 17 nauczycieli ze swoimi dyrektorami - mówi dyrektor szkoły, ks. Jerzy

Babiak. Uczniowie spotkają się też z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem. Potem czeka ich

wycieczka do Parku Narodowego Gór Sowich.

PEUGEOT Boxer

Peugeot Boxer - dożywotnia gwarancja na silniki z normą Euro 5
www.peugeot.pl

Ubezpieczenie Zdrowotne

Kompleksowe usługi medyczne. Sprawdź proponowane składki.
www.Medicover.pl

Renault Clio.

Miejski samochód z niezawodnością w cenie. Wejdź i przekonaj się sam!
www.renault.pl
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Fajne! 0 Lubię to! Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE 24 h tydzień
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